
Το προφίλ του περιοδικού
Τα περιοδικό Εναλλακτική Δίοδος τυπώνεται σε 17.000 αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν.

Τα 11.000 αποστέλλονται ταχυδρομικώς σε συνδρομητές και τα 6.000 μοιράζονται.

Η ύλη του περιοδικού μοιράζεται μεταξύ 
άρθρων και συνεντεύξεων με θέματα όπως: Ψυχολογία, Προσωπική Ανάπτυξη & 

Αυτογνωσία 
Εναλλακτική Θεραπευτική
Υγιεινή Διατροφή και Ομορφιά
Σωματική άσκηση και Έκφραση
Οικολογία
Εναλλακτικά είδη  ψυχαγωγίας και 
Καλλιτεχνικής Δημιουργίας
Εναλλακτικές  Διακοπές και Αποδράσεις 

Επίσης υπάρχει ατζέντα σεμιναρίων & εκδηλώσεων και στήλες παρουσίασης Βιβλίων, Δίσκων και 
Εναλλακτικών συσκευών - αντικειμένων που προάγουν την Υγεία.

Το ποσοστό αναγνωσιμότητας ανδρών-γυναικών είναι 37%-63%.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το κοινό αυτό περιβάλλει με εμπιστοσύνη τη 

ΔΙΟΔΟ και τις προτάσεις της.

Το κοινό του περιοδικού
Πρόκειται για ειδικό κοινό (target group) με κύρια χαρακτηριστικά: την οικολογική συνείδηση και 
αγάπη για τη φύση, τον προσανατολισμό στην αυτογνωσία και την Εναλλακτική Θεραπευτική, 
την υγιεινή διαβίωση και διατροφή, με πολλά πολιτιστικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα, με 
αυξημένη επιλεκτική ικανότητα και συνήθως με υψηλό εισόδημα.

Οι συνδρομητές του 
χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: Ειδικοί Θεραπευτές – Ιατροί – Ψυχολόγοι

Καλλιτέχνες – Εκδότες
Άτομα που επιζητούν την προσωπική 
ανάπτυξη και την αυτογνωσία
Άτομα που επιζητούν τη χαλάρωση 
και την ευεξία, τη σωματική υγεία και 
ομορφιά 
Οικολόγοι
Άτομα που ενδιαφέρονται για τον 
επαγγελματικό τους προσανατολισμό και 
ιδιαίτερα στο χώρο των εναλλακτικών 
θεραπειών
Άτομα που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν 
εναλλακτικούς τρόπους διακοπών
Άτομα που ενδιαφέρονται να έρθουν 
σε επαφή με εναλλακτικά προϊόντα 
διατροφής, Υγείας και ομορφιάς
 

Ποιός είναι ο εκδότης
Εκδότης είναι το ομώνυμο Κέντρο 
Πολιτισμού & Αναζήτησης ΔΙΟΔΟΣ το 
οποίο λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία  
από το 1992. Είναι μια πολιτιστική, 
οικολογική, μη κερδοσκοπική εταιρεία 
που οργανώνει σεμινάρια, ποικίλες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, επιστημονικές 
ημερίδες και εναλλακτικές διακοπές.

Τα Μ.Μ.Ε (Ραδιοφωνικοί σταθμοί, 
περιοδικά, πολιτιστικά έντυπα κ. α) 
σε τακτά χρονικά διαστήματα και επί 
σειρά ετών υποστηρίζουν σταθερά τις 
δραστηριότητές της.

Προσέγγιση του κοινού μας
Ο τρόπος προσέγγισης αυτού του κοινού είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματικός γιατί τα έντυπά μας:

Ταχυδρομούνται στα 11.000 μέλη του 
Κέντρου Πολιτισμού & Αναζήτησης 
ΔΙΟΔΟΣ  (9000 στην Αθήνα,  2.000 στην 
Θεσσαλονίκη και Επαρχία).
Διανέμονται σε:   –Ψυχολογικά, 
Εναλλακτικά, Οικολογικά Κέντρα 
–Καταστήματα Βιολογικών - Υγιεινών 
Τροφών   –Ομοιοπαθητικά Φαρμακεία   –
Body Shops –Πνευματικά και Πολιτιστικά 
Κέντρα Δήμων  –Θεατρικά εργαστήρια 
–Βιβλιοπωλεία  –Gallery  –Σχολές 
Χορού  –Σχολές Πολεμικών Τεχνών 
–Γυμναστήρια
Δίνονται προσωπικά από Ψυχολόγους, 
Εναλλακτικούς ιατρούς και θεραπευτές 
στους πελάτες τους.
Μοιράζονται σε επιλεγμένες ομιλίες, 
μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις 
που προσελκύουν αυτό το ειδικό κοινό.
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10 Λόγοι
για να ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ
στην ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟ
και να εξασφαλίσετε την 
Μέγιστη Διαφημιστική Επιτυχία
1.  Διανέμεται δωρεάν στο ίδιο ακριβώς ειδικό κοινό (target group) που ενδιαφέρει και εσάς. Πρόκειται για 
ενεργητικούς πελάτες και όχι απλά για πιθανούς αγοραστές που πρέπει να πειστούν. Απόδειξη αυτού είναι ότι 
προέρχονται από τα πελατολόγια του Κέντρου ΔΙΟΔΟΣ και άλλων συναφών χώρων, εταιρειών και καταστημάτων.
2.  Τυπώνεται σε 17.000 αντίτυπα.  Τα 11.000 αποστέλλονται ταχυδρομικώς και τα 6.000 μοιράζονται σε συναφείς 
χώρους (οι αποδείξεις του ταχυδρομείου είναι στη διάθεσή σας).
3.  Εκδίδεται ανά τρίμηνο και παρακινεί τον αναγνώστη να κάνει επαναλαμβανόμενες αναδρομές στο περιοδικό αφού 
περιλαμβάνει ατζέντα σεμιναρίων, ομιλιών και μαθημάτων. Επίσης διαβάζεται από φίλους και από μέλη της οικογένειας. 
Έτσι η διαφήμιση σας γίνεται ιδιαίτερα αποτελεσματική.
4.  Το κοινό μας περιβάλλει με εμπιστοσύνη τις προτάσεις του περιοδικού γιατί συνδέεται στενά και μακροχρόνια με το 
Κέντρο ΔΙΟΔΟΣ μέσα από παρακολούθηση σεμιναρίων, ομιλιών, μαθημάτων.
5.  Ιδιαίτερα χαμηλό κόστος διαφήμισης γιατί ο χαρακτήρας της Εναλλακτικής Διόδου είναι μη-κερδοσκοπικός. 
Διαθέτουμε σελίδες διαφημιστικών καταχωρήσεων προκειμένου να καλύψουμε απλά και μόνο το κόστος έκδοσης. 
6.  Επαγγελματίες του χώρου λαμβάνουν το περιοδικό, οι οποίοι πληροφορούν και επηρεάζουν το κοινό τους για τις 
διαφημιζόμενες  υπηρεσίες & προϊόντα.
7.  Κάνετε direct mail  σε ένα επιλεγμένο κοινό με το 1/10 του κόστους που θα είχατε αν στέλνατε οι ίδιοι το διαφημιστικό 
σας μήνυμα.
8.  Ανοίγεται η δυνατότητα ευρύτερης προώθησης των δραστηριοτήτων σας από το Κέντρο ΔΙΟΔΟΣ.
9.  Επιπλέον συμβάλλετε σημαντικά στο πολιτιστικό έργο του Κέντρου Πολιτισμού & Αναζήτησης ΔΙΟΔΟΣ.
10.  Σαν απόδειξη της διαφημιστικής αποτελεσματικότητας του περιοδικού μας  αποτελεί το γεγονός ότι  οι περισσότεροι 
διαφημιζόμενοι  επαναλαμβάνουν τακτικά τις καταχωρήσεις τους, δίνοντάς μας τη δυνατότητα - μέσα σε 1,5 χρόνο - να 
αυξήσουμε τις σελίδες μας από 16 σε 80. 

Έχουν διαφημιστεί, μεταξύ άλλων, η Αγροτική Τράπεζα, το Εθνικό Ωδείο, ο Εκπαιδευτικός 
Όμιλος Ξυνή, η Psychometrica, τά Κέντρα Αρμονική Ζωή και Ευρωπαϊκή Σχολή Σιάτσου, οι 

Εταιρείες Υγιεινών Προϊόντων Medisana, Solgar, Apollon, Ahava, Samcos και Nature’ Plus, οι 
οικολογικές μπύρες Tourtel και Buckler, τα οινοποιεία Μπουτάρη, το νερό Κορπή, τα Superfast 

Ferries, η Strintzis Lines, τα Οπτικά Μοσχονάς, οι Εκδόσεις Αιώνιος Ηνίοχος, Λυχνός, Διόπτρα 
και Κυβέλη, η Seagull Records, η Diet Force τα προϊόντα Αρμονία, το εστιατόριο Eden, τα 

περιοδικά Αρμονία,Νέα Οικολογία και Αστρα και Όραμα.

 
ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό 

διαφημιστικό μέσο με χαμηλό 
κόστος διαφήμισης
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επικοινωνήστε μαζί μας !
Νικηφόρου Ουρανού 2 – Λυκαβηττός, Αθήνα  ΤΚ 114 71,  Τηλ: 

3620490 - 3620020,  e-mail: diodos@otenet.gr



Τιμοκατάλογος Καταχωρήσεων σε 17.000 αντίτυπα για 
το Περιοδικό  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ

ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ ΔΕΞΙΑ ή ΑΡΙΣΤΕΡΗ              450 €    (διαστάσεις 16,5 Χ 24 cm  ξακρισμένη   - Πλάτος. Χ  Ύψος)

ΜΙΣΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΕΞΙΑ ή ΑΡΙΣΤΕΡΗ (1/2)   270 €  (διαστάσεις 16,5 Χ 11,5  ή  8 Χ 24 cm ξακρισμένη)    

ΕΝ ΤΡΙΤΟ (1/3) ΣΕΛΙΔΑΣ        200 €  (διαστάσεις 16,5 Χ 7,5  ή  6,5 Χ 24 cm  ξακρισμένη)

ΕΝ ΤΕΤΑΡΤΟ (1/4)                           150 €  (διαστάσεις 7,7 Χ 11,5 cm  ξακρισμένη)

ΕΝΑ ΟΓΔΟΟ (1/8)       85 €  (διαστάσεις 7,7 Χ 5,4 cm  ξακρισμένη) 

ΚΑΡΤΑ           50 €  (διαστάσεις 7,7 Χ 3,5 cm  ξακρισμένη)
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Ειδικές Ολοσέλιδες & Χορηγία
ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ            850 €         (διαστάσεις 16,5 Χ 24 cm  ξακρισμένη)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΞΙΟ ή ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ       550 €                              »

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                  550 €                               »

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΞΙΟ ή ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ               550 €                              »                       

ΧΟΡΗΓΙΑ                                                               1050 €   

        (Περιλαμβάνει: Αναφορά Χορηγίας στο εξώφυλλο, καταχώρηση στο Γ Εξωφύλλου, Λογότυπο της Εταιρείας 

σε κάθε μη διαφημιστική σελίδα του περιοδικού)

Οι τιμές επιβαρύνονται με 19% Φ.Π.Α.

Με Μικρή Οικονομική Δαπάνη  
Εξασφαλίζετε την Μέγιστη 

Δυνατή Επιτυχία

Εταιρείες και Φορείς που έχουν Επιλέξει 
την ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟ για την Διαφημιστική τους Προώθηση 

Κέντρα Εναλλακτικής Θεραπευτικής και Ομοιοπαθητικής Ιατρικής κ. α. 

Κέντρα Προσωπικής Ανάπτυξης και Αυτογνωσίας

Κέντρα Εκπαίδευσης Εναλλακτικής Θεραπευτικής και άλλα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών

Εναλλακτικοί Ιατροί - Ψυχολόγοι - Θεραπευτές

Σύμβουλοι, Κέντρα Εκπαίδευσης και Καταστήματα Feng Shui

Ιατρικά Διαγνωστικά Κέντρα

Ομοιοπαθητικά Φαρμακεία

Εκδοτικοί Οίκοι

Εταιρείες Υγιεινών Προϊόντων

Εταιρείες Φυσικών Παρασκευασμάτων και Συμπληρωμάτων Διατροφής

Βιοκαλλιέργειες

Εμπορικές Εταιρείες και Κέντρα Βιολογικών Τροφών και Προϊόντων Υγείας

Εταιρείες Κατασκευής – Πώλησης συσκευών ενδυνάμωσης της υγείας και αδυνατίσματος

Εταιρείες Παροχής Προγραμμάτων Αδυνατίσματος και Κέντρα Ολιστικής Αισθητικής

Χώροι Ποιοτικής Ψυχαγωγίας και Χώροι Ζωντανής Μουσικής (Εθνικ , Έντεχνα , Jazz )

Οικολογικά - Έθνικ Εστιατόρια

Κέντρα και Εταιρείες Εναλλακτικού Τουρισμού

Κάμπινγκ – Ξενοδοχεία – Ξενώνες

Gallery – Σχολές Χορού  

Σχολές Πολεμικών Τεχνών  – Γυμναστήρια.

 



Ειδικές τιμές και παροχές για Προγράμματα 
διαφημιστικών καταχωρήσεων σε 17.000 αντίτυπα 
1 Σελίδα: Αρχική τιμή 450 €

Σαλόνι ετήσιο (4 τεύχη) : 

360 € + 360 € = 720 € ανά τεύχος,      (Έκπτωση  20% ανά σελίδα καταχώρησης) 

Επίσης προσφέρουμε :

2 άρθρα και 

1 συνέντευξη ή παρουσίαση του κέντρου, ή του καταστήματος. Αν η επιχείρηση προβάλλει προϊόντα, τότε οι παρουσιάσεις 

θα είναι συνεχείς με εναλλαγή των προϊόντων μέσα στα 4 τεύχη.

Παραχώρηση των αιθουσών του κέντρου μας για την παρουσίαση ή την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών σας 

εφόσον είναι διαθέσιμες κατόπιν συνεννοήσεως, με δική σας ευθύνη για την διοργάνωση.

Δυνατότητα ένθεσης διαφημιστικού υλικού σας με την διανομή του περιοδικού μας στην περιοχή σας.

Σαλόνι 2 τεύχη :

 382 € + 382 € = 764 € ανά τεύχος  (Έκπτωση 15% ανά σελίδα καταχώρησης) 

Επίσης προσφέρουμε :

2 άρθρα

 

1 σελίδα ετήσια (4 τεύχη) :

 382 € ανά τεύχος      (Έκπτωση  15%  ανά σελίδα καταχώρησης )

 Επίσης προσφέρουμε :

2 άρθρα

1 σελίδα  2 τεύχη (συνεχόμενα)  : 

 405 € ανά τεύχος      ( Έκπτωση  10%  ανά σελίδα καταχώρησης )

Επίσης προσφέρουμε :

1 άρθρο

Μισή σελίδα: Αρχική τιμή 270€

Μισή σελίδα ετήσια  (4 τεύχη) :

 230 € ανά τεύχος   (Έκπτωση 15% ανά μισή σελίδα καταχώρησης)

Επίσης προσφέρουμε :

1 άρθρο

Μισή σελίδα 2 τεύχη συνεχόμενα : 

 243€ ανά τεύχος  (Έκπτωση 10% ανά μισή σελίδα καταχώρησης)

1/3 Σελίδας : Αρχική τιμή  200€

1/3 Σελίδας ετήσια (4 τεύχη) : 

170€ ανά τεύχος    (Έκπτωση 15% ανά 1/3 σελίδας καταχώρησης)

1/3 Σελίδας  2 τεύχη συνεχόμενα : 

180€ ανά τεύχος    (Έκπτωση 10% ανά 1/3 σελίδας καταχώρησης)

1/4 Σελίδας : Αρχική τιμή 150€

1/4 Σελίδας ετήσια (4 τεύχη) : 

135€ ανά τεύχος  (Έκπτωση 10% ανά 1/4 σελίδας καταχώρησης)

1/8 Σελίδας : Αρχική τιμή 85€

1/8 Σελίδας ετήσια (4 τεύχη) :

 76€ ανά τεύχος       (Έκπτωση 10% ανά 1/8 σελίδας καταχώρησης)
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Το περιοδικό μας μετά από 10ετή πετυχημένη παρουσία στον έντυπο τύπο, ήρθε η ώρα να 

εκσυγχρονιστεί … οπότε «ανέβηκε» στο Διαδίκτυο.

Δημιουργήσαμε λοιπόν μία ιστοσελίδα που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη :

να ξεφυλλίζει σελίδα – σελίδα το περιοδικό όπως ακριβώς και στην έντυπη έκδοση καθώς επίσης 

και να αναζητάει άρθρα από παλιότερα τεύχη αλλά και αδημοσίευτα 

με θέματα όπως:

Ψυχολογία, Προσωπική Ανάπτυξη & Αυτογνωσία 

Εναλλακτική Θεραπευτική

Υγιεινή Διατροφή και Ομορφιά

Σωματική άσκηση και Έκφραση

Εναλλακτικές  Διακοπές και Αποδράσεις 

Πνευματική Αναζήτηση και Αυτογνωσία

Το προφίλ του ηλεκτρονικού περιοδικού
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Μια μοναδική ευκαιρία 
να προσεγγίσετε τουλάχιστον 

14.000 
συγκεκριμένους παραλήπτες!

Εξασφαλισμένη επιτυχία

Δημιουργώντας μία δυναμική ιστοσελίδα με εύχρηστη πλοήγηση σε συνδυασμό με την αποστολή 
newsletter σε 14,000 emails (κάθε φορά ανανέωσης του τεύχους, κάθε τρίμηνο), εκτός των 
συνδρομητών μας, δίνεται η δυνατότητα με ένα ιδιαίτερο χαμηλό κόστος να διαφημιστείτε σε 
μεγάλη μερίδα ειδικού κοινού (target group) και να συμμετέχετε σε ένα από τα εγκυρότερα και 
παλαιότερα περιοδικά του χώρου!

Να σημειωθεί επιπλέον πως  υπάρχει διαφημιστική καμπάνια και σε άλλους δικτυακούς τόπους, με 
σοβαρή κίνηση, ενισχύοντας το δικτυακό προφίλ του περιοδικού.  
 
Για να έχουμε «διασπορά»της επισκεψιμότητας σ’ όλες τις σελίδες,  επισημαίνεται στους επισκέπτες 
– και με το newsletter και με σχετικό σημείωμα στην κεντρική σελίδα του site – ότι σε όλες τις ενότητες 
άρθρων θα υπάρχει  1 τουλάχιστον προσφορά ειδικά για τους αναγνώστες του ηλεκτρονικού 
περιοδικού (… δώρα, κληρώσεις, εκπτωτικά κουπόνια των διαφημιζόμενων)



Τιμές  διαφημιστικής καταχώρησης 
στις σελίδες του Ηλεκτρονικού Περιοδικού

Διαστάσεις Καταχωρήσεων 
                                   
ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ ΔΕΞΙΑ ή ΑΡΙΣΤΕΡΗ                           (διαστάσεις 16,5 Χ 24 cm  ξακρισμένη -  Πλάτος. Χ  Ύψος)
ΜΙΣΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΕΞΙΑ ή ΑΡΙΣΤΕΡΗ (1/2)        (διαστάσεις 16,5 Χ 11,5  ή  8 Χ 24 cm ξακρισμένη -  Πλάτος. Χ  Ύψος)
ΕΝ ΤΡΙΤΟ (1/3) ΣΕΛΙΔΑΣ                    (διαστάσεις 16,5 Χ 7,5  ή  6,5 Χ 24 cm  ξακρισμένη -  Πλάτος. Χ  Ύψος)
ΕΝ ΤΕΤΑΡΤΟ (1/4)                                                     (διαστάσεις 7,7 Χ 11,5 cm  ξακρισμένη -  Πλάτος. Χ  Ύψος)
ΕΝΑ ΟΓΔΟΟ (1/8)                                    (διαστάσεις 7,7 Χ 5,4 cm  ξακρισμένη -  Πλάτος. Χ  Ύψος)
ΚΑΡΤΑ                                     (διαστάσεις 7,7 Χ 3,5 cm  ξακρισμένη -  Πλάτος. Χ  Ύψος)

δο
ΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

οιδ ς
Μια μοναδική ευκαιρία 

να προσεγγίσετε τουλάχιστον 
14.000 

συγκεκριμένους παραλήπτες!

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Η ιδέα της δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού περιοδικού πανομοιότυπου με αυτό της έντυπης έκδοσης, που 
να ξεφυλλίζεται σελίδα – σελίδα μας οδηγεί να μην κάνουμε αλλαγές στη μορφοποίηση των σελίδων του 
περιοδικού. Με αυτόν τον άξονα οι διαφημιστικές καταχωρήσεις που θα γίνονται μόνο στην ηλεκτρονική 
έκδοση του περιοδικού, και όχι και στην έντυπη έκδοση, θα τοποθετούνται αναγκαστικά στο τέλος και όχι 
ανάμεσα στα άρθρα (όπως τοποθετούνται οι καταχωρήσεις στο στήσιμο των σελίδων του περιοδικού στην 
έντυπη έκδοση). Η μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι εάν κάποιος διαφημιζόμενος του έντυπου 
περιοδικού δεν θέλει να διαφημιστεί μέσω του ηλεκτρονικού οπότε η καταχώρηση του θα αντικατασταθεί 
από την ηλεκτρονική καταχώρηση κάποιου τρίτου, εφόσον πάντα ταιριάζουν οι διαστάσεις. Προτεραιότητα 
έχουνε εκείνοι που έχουνε κλείσει πακέτα καταχωρήσεων. 

Τιμές μίας Καταχώρησης

1 σελίδα  50 ευρώ

½ σελίδας   35 ευρώ

1/3 σελίδας   30 ευρώ 

¼ σελίδας   25 ευρώ

1/8 σελίδας   25 ευρώ

Κάρτα   20 ευρώ

Πακέτο Ηλεκτρονικής Καταχώρησης σε 4 τεύχη

1 σελίδα  160 ευρώ

½ σελίδας   110 ευρώ

1/3 σελίδας     95 ευρώ 

¼ σελίδας    80 ευρώ

1/8 σελίδας     80 ευρώ

Κάρτα    60 ευρώ

Οι τιμές επιβαρύνονται με 19% Φ.Π.Α.

Τιμές Banners 
στις σελίδες των άρθρων
ΚΑΘΕΤΑ BANNERS

120 pixels (πλάτος) × 60 – 120 pixels (ύψος)  25 ευρώ

120 pixels (πλάτος)  × 121 – 210 pixels (ύψος)  40 ευρώ

120 pixels (πλάτος) × 211 – 300 pixels (ύψος)  50 ευρώ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ BANNERS

80 pixels  (ύψος) × 240 pixels (πλάτος)   30 ευρώ

80 pixels (ύψος) × 400 pixels (πλάτος)    45 ευρώ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα banners θα μπαίνουν σε συγκεκριμένη ενότητα που θα επιλέξει ο πελάτης  και όσο είναι 

δυνατόν σε συγκεκριμένο άρθρο της προτίμησης του. 

Η σειρά εμφάνισης των banner θα εναλλάσσεται ανά μήνα.

Θα είναι στην «επικαιρότητα» 3 μήνες.

 

Πακέτο Banners σε 4 τεύχη 

 Για κάθε Banner σε 4 τεύχη προσφέρεται ένα επιπλέον  δωρεάν banner σε ένα ακόμη άρθρο 

του περιοδικού (σύνολο δύο σε ) 4 τεύχη.

Εμφάνιση πολλών banner στο ίδιο τεύχος

Αν ο πελάτης θέλει να εμφανίζεται το banner του σε πιο πολλά άρθρα η τιμή θα διαφοροποιηθεί 

ανάλογα..

π.χ.  2ο banner έκπτωση 20% της αρχικής τιμής*

 3ο banner έκπτωση 35% της αρχικής τιμής*

 4ο banner έκπτωση 50% της αρχικής τιμής*

 5ο banner έκπτωση 75% της αρχικής τιμής **

Διπλό Πακέτο 4 τευχών 

Banner & Καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Περιοδικό

Έκπτωση 20% στο αρχικό banner (επιπρόσθετα του δωρεάν επιπλέον banner)

Οι τιμές επιβαρύνονται με 19% Φ.Π.Α.


